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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
att

uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och Visit Lund AB utreda förutsättningarna
för Lunds kommun att ansöka om att arrangera SM-veckan
sommar 2025 eller senare, samt

att

en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen under senare
delen av 2022.

Sammanfattning
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund, PIL, har lämnat
in en skrivelse till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden
samt Visit Lund AB där de önskar att Lunds kommun ansöker om att
få arrangera SM-veckan Sommar 2025 alt 2026. SM-veckan
motsvarar mycket väl de ambitioner som uttrycks i Lunds kommuns
evenemangsstrategi och sätter därtill Lund på kartan som en
idrottskommun. SM-veckan är ett prestigearrangemang som ställer
stora krav på samordning mellan berörda parter, men bedöms
samtidigt var gynnsamt såväl ekonomiskt som PR-mässigt.
Förslaget innebär att kommunkontoret tillsammans med kultur- och
fritidsförvaltningen och Visit Lund AB får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för Lunds kommun att ansökan om att arrangera
SM-veckan sommar 2026 eller senare.

Yrkanden
Anders Almgren (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunkontoret att i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen och Visit Lund AB utreda förutsättningarna för
Lunds kommun att ansöka om att arrangera SM-veckan sommar
2025 eller senare, samt
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att en återrapportering ska ske till kommunstyrelsen under senare
delen av 2022.
Philip Sandberg (L), Jan Annerstedt (FNL) och Karin Svensson Smith
(MP) instämmer i Anders Almgrens (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande Philip Sandberg (L) frågar om arbetsutskottet kan bifalla
yrkandet och finner frågan med ja besvarad.

Underlag för beslut







Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-11-29 Skrivelse från
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund (PIL)
avseende ansökan om att arrangera SM-veckan sommaren
2025 alternativt 2026
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden 2021-11-25 §
153
Tjänsteskrivelse kultur- och fritidsförvaltningen 2021-11-09
Yttrande från Visit Lund AB 2021-11-02
Skrivelse från PIL 2021-10-05 med framställan om att Lunds
kommun ansöker om att få arrangera SM-veckan Sommar
2025 alt 2026

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret, utredningsenheten
Kultur- och fritidsnämnden
Visit Lund AB
För kännedom:
Paraplyorganisationen för idrottsföreningar i Lund, PIL
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2021-12-13 klockan 13.00–13.41, Sessionssalen, Stadshuset
Cherry Batrapo (FI), adjungerad, deltar digitalt
Victoria Tiblom (SD), adjungerad, deltar digitalt
Philip Sandberg (L), ordförande
Fredrik Ljunghill (M), 1:e vice ordförande
Anders Almgren (S), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
Jan Annerstedt (FNL)
Karin Svensson Smith (MP)

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Hedvig Åkesson (KD)
Fanny Johansson (S), deltar digitalt

Övriga

Britt Steiner, utredningschef, deltar digitalt
Christoffer Nilsson, kommundirektör
Christoffer Stenström, politisk sekreterare (M), deltar digitalt
Emma Ehrenberg, nämndsekreterare
Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, deltar digitalt
Jesper Olsson, politisk sekreterare (MP), § 328-347, deltar
digitalt
Jessica Ulfgren, politisk sekreterare (L), deltar digitalt
Johanna Davander, kommunikationsdirektör, deltar digitalt
Mattias Hedenrud, utvecklingschef, deltar digitalt
Mattias Horrdin, politisk sekreterare (C), deltar digitalt
Oscar Arnell, chefsjurist, deltar digitalt
Philip Lee, kommunsekreterare, deltar digitalt
Vesna Casitovski, kanslichef, deltar digitalt
Zenita Andersson, politisk sekreterare (FNL), deltar digitalt
Åsa Mårtensson, administrativ koordinator, deltar digitalt
Åse Backman, IT-supporttekniker

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)

Paragrafer

§ 325–347

Tid och plats för justering

Digital justering torsdagen den 16 december 2021 kl. 15.30
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Underskrifter
Sekreterare

Emma Ehrenberg

Ordförande

Philip Sandberg (L)

Justerare

Fredrik Ljunghill (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Paragrafer

§ 325–347

Datum då anslaget sätts upp

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Emma Ehrenberg
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2022-01-08

